Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

382-2015-523101
2015/021

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav
s upřesněním přídělů v k. ú. Odrovice
uzavřené
podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
sídlo:
Hroznová 227/17, 603 00 Brno
fakturační adresa:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov
zastoupený:
Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
tel.:
+420 727957163
e-mail:
jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS:
z49per3
v technických záležitostech oprávněni jednat:
Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Ing. Miroslava Priessnitzová, odborný referent pobočky
sídlo pobočky:
Kotlářská 902/53, 60200 Brno
tel.:
+420 606644727
e-mail:
brno.pk@spucr.cz
m.priessnitzova@spucr.cz
Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu:
3723001 / 0710
IČ:
01312774
DIČ:
není plátce DPH
dále jen „objednatel“
Objednatel:

Zhotovitel:
sídlo:

AGERIS s.r.o.
Jeřábkova 5, 602 00 Brno

zastoupený:
RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
tel.:
+420 545558819
e-mail:
josef.glos@ageris
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Michael Konvičný
tel.:
+420 545558815
e-mail:
michael.konvicny@ageris
ID DS:
zr6jqnz
Bankovní spojení:
ČSOB
Číslo účtu:
382293143/0300
IČ:
25576992
DIČ:
CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
Ing. Michael Konvičný
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a k vytýčení pozemků:
Ing. Michal Večeře
dále jen „zhotovitel“.
Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. objednatele 3822015-523101, č. zhotovitele 2015/021 ve znění dodatku č. 1 mění následovně:
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V důsledku technicky náročnějšího zpracování „upřesnění grafického přídělu“ v k. ú. Odrovice tak,
aby mohlo být zavedeno do katastru nemovitostí vyhotovením DKM, dochází k posunu termínu
ukončení dílčí části 3.1.6. Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic
přídělových pozemků z původního termínu 31.12.2016 na nový 31.1.2017.
Příloha č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 382-2015-523101, č.
zhotovitele 2015/021 ve znění Dodatku č. 1, se mění takto:
Dílčí část 3.1.6. Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových
pozemků - původní termín 31.12.2016 se mění na nový termín 31.1.2017.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 382-2015-523101, č. zhotovitele 2015/021 ve
znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě
vyhotovení.
Příloha: Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

V Brně dne:

V Brně dne: 21.12.2016

20.12.2016

Za objednatele:

……………………………...........
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

………………………………
RNDr. Josef Glos
jednatel
AGERIS s.r.o.
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